
Af Heidi LAurA

H vis man har undret sig over, hvorfor den 
årligt tilbagevendende omskæringsdebat i 
Danmark denne gang ikke vil stoppe og i 
stedet bare vokser sig stadig mere hidsig, 
skal man kigge over Atlanterhavet efter 
svaret: I USA har debatten været i gang i 

årtier, anført af en bevægelse, som har døbt sig selv intakti-
vismen. »Intakt«, fordi de kæmper for den intakte mande-
krop; tilsat »aktivisme«, som er definerende for bevægelsen. 

Én ting er nemlig den skepsis over for omskæring, som 
udspringer af menneskerettighedernes begreb om selvbestem-
melse, og som i dag er vidt udbredt i Vesten. Noget helt andet 
er den målrettede kamp for at få denne selvbestemmelse omsat 
til praksis og forbud mod omskæring af mindreårige, og helst 
omgående. Den kamp føres i Europa som i USA af den lille, 
men ekstremt målrettede intaktivist-bevægelse. Og den er de 
seneste år begyndt at fokusere på Skandinavien, bekræfter Lena 
Nyhus, formand for foreningen Intact Denmark. »Debatten 
er lettere at få etableret i Skandinavien,« forklarer Lena Nyhus, 
»Det er en fordel, at ingen går i panik her landet, hvis vi siger 
’penis’ på morgen-tv. Til gengæld skal vi være påpasselige på en 
anden måde end i USA, fordi debatten vedrører to minoriteter.« 

Fra et rent strategisk synspunkt vil intaktivist-bevægelsen 
meget lettere kunne få gennemført en lov imod omskæring 
af mindreårige i de nordeuropæiske lande, hvor kun jøder og 
muslimer vil blive berørt af den, og hvor majoriteten opfatter 
skikken som eksotisk eller ligefrem afskyvækkende. En sådan 
lov i et eller flere europæiske lande, håber intaktivist-bevægel-
sen, kan bane vejen for et forbud i USA, måske endda globalt.

Blodplettede spædbørn
Kampen udkæmpes både i USA og Danmark i høj grad på 
nettet og i de sociale medier. I USA har dedikerede intakti-
vister deres Google Alert-funktion indstillet på ord som »cir-
cumcision« eller »omskæring«, så de får besked om hver gang, 
ordet optræder på nettet, og straks kan dukke op på den på-
gældende side med et indlæg om, hvor skadelig omskæring er, 
især for mandens senere seksualitet, og henvise til de utallige 
hjemmesider, som under navne som NoCirc, NOHARMM, 
Circumstition, The Whole Network, Saving our Sons, 
IntactNews alle tilbyder samme pakke af informationer 
om, hvorfor omskæring er skadelig og om, hvilken funktion 
forhuden spiller for mandens seksualitet. Her kan man lære, 
at forhuden udfoldet er på størrelse med en 50-kroneseddel, 
at op til 80 procent af al følsomhed fjernes fra penis sammen 
med den, men at der heldigvis også er muligheder for at få den 
rekonstrueret. Det hele baseret på en lille gruppe af forskere 
såsom australske Ken McGrath eller danske Morten Frisch, 
der selv er intaktivister. I USA går intaktivister også jævnligt 
på gaden for at fortælle om deres sag, lægge foldere med af-
skrækkende information i nybagte forældres barnevogne eller 
stå for gade-performances, hvor de udklædt som blodplettede 
spædbørn advarer mod omskæring. På merchandise-siden er 
der T-shirts med sjove budskaber som »Foreskin feels really 
good«, og til de kreative udtryk hører også en side på Facebook 
med »Intactivist Haikus«, hvor poeten begræder sin tabte 
forhud. Men først og fremmest tæller den i dag internationale 
intaktivistbevægelse mange dygtige lobbyister, som via direkte 
kontakter til politikere fra alle fløje arbejder på at finde støtte 
for en lov mod omskæring af mindreårige drenge. Det arbejde 

har ført dem fra USA, hvor omskæring stadig er normen, til 
Nordeuropa, hvor de fleste har forhuden i behold. 

Intaktivismen er et barn af det omskæringsivrige USA, 
hvor det stadig er majoriteten af amerikanske mænd, der 
er omskåret, uanset religiøs eller etnisk baggrund. Selvom 
argumentet for omskæring har været, at det sikrede bedre 
hygiejne og forebyggede sygdomme, udsprang skikken lige 
så meget af puritanske forestillinger om, at man på denne 
måde kunne disciplinere drengene til at undgå skadelig onani. 
Både Australien, New Zealand og sågar Sydkorea kopierede 
den amerikanske praksis, og selvom den er på retur i dag, er 

55 procent af alle amerikanske mænd stadig omskåret, især i 
Sydstaterne og Midtvesten. Her er bevægelsen derfor altover-
vejende båret frem af mænd, som selv er omskåret, men finder 
den rutinemæssige omskærelse af nyfødte drenge forkert. 

»Enhver, som er ulykkeligt omskåret, er blevet skadet af 
indgrebet eller fortryder at have omskåret sit barn, er oplagte at 
rekruttere til bevægelsen,« som den prominente newzealandske 
intaktivist Hugh Young siger til Weekendavisen. Han står bag 
hjemmesiden circumstition.com, og har set intaktivismen vokse 
i takt med de digitale medier. Han mener, at det først og frem-
mest gælder om at overbevise læger om ikke at foretage rutine-

omskæringer af nyfødte, og at der omkring de mest dedikerede 
intaktivister findes en periferi af mænd, som er ulykkeligt 
omskåret og støtter bevægelsen.

Den danske forening Intact Denmark er lidt over et år 
gammel og er endnu ikke nået til merchandise og tegneserier. 
Den har i dag omkring 300 medlemmer; lidt over halvdelen er 
mænd, som er ulykkeligt omskårne, eller deres pårørende, og de 
færreste af disse ønsker at stå frem, oplyser Lena Nyhus. En stor 
del af de danske intaktivister er med andre ord engageret i sagen 
uden selv at have haft personlig berøring med omskæring.

Politikeren Ole Birk Olesen, som støtter Intact Denmark, 
fremførte 25. april på sin Facebook-side, at »i andre – og efter 
min mening laverestående kulturkredse – opfatter man børn 
som i et og alt forældrenes ejendom.« Den danske intaktivist og 
læge Helene Bjerno arbejder uafhængigt af Intact Denmark og 
har erklæret, at hendes indsats for at redde afmægtige jødiske 
drengebørn fra »formørkede, uoplyste, destruktive, ukontrol-
lerede kræfter« kan sidestilles med redningen af de danske 
jøder i 1945. Hendes indsats består blandt andet i en længere 
betænkning om omskæring stilet til Sundhedsstyrelsen. De i alt 
tre jødiske mænd, som har ytret sig kritisk om omskærelse i de 
danske medier, har overbevist mange om, at jøder og muslimer 
generelt er seksuelt handicappede og dybt ulykkelige over at 
være omskåret, men ikke tør sige fra.

Fra hjemmefødsel til mandebevægelse
Intaktivismens historie er ikke lige til at slå op. 
Sundhedsantropologen Zachary Androus har fulgt bevægelsen 
tæt igennem et par årtier og mener, at den oprindelig udsprang 
af den amerikanske bevægelse for naturlige fødsler, jordemødre 
og amning, som siden 1970erne har gjort op med USAs totale 
hospitalisering af fødsler:

»Personligt tror jeg, at det profitbaserede sundhedssystem i 
USA har en del af ansvaret for, at læger har været villige til at 
udføre helt unødvendige indgreb på nyfødte eller foretage kej-
sersnit på opfordring og ikke ud fra medicinsk indikation. The 
National Organization of Circumcision Information Resource 
Center (NOCIRC), den første og stadig mest indflydelsesrige 
organisation, blev grundlagt af en sygeplejerske på basis af hen-
des oplevelser med lægeligt anbefalet omskæring. Men hvem der 
opfandt ordet ’intaktivisme’, eller hvordan bevægelsen oprinde-
lig kom til syne, ved jeg ikke,« siger Andraus.

Sociologen Amanda Kennedy fra State University of New 
York at Stony Brooks er igang med en ph.d.-afhandling om 
intaktvisme, og hun mener derimod, at den amerikanske man-
debevægelse med tiden er blevet toneangivende for bevægelsen: 
»Intaktivister er kommet mange steder fra: homobevægelsen og 
dens aktivisme, natural parenting- og ammebevægelsen – og så 
mandebevægelsen.«

Hun beskriver et spektrum, hvor man både finder en lille 
gruppe af pro-feministiske mænd, der kritiserer omskærelse 
for at være en symbolsk måde at indskrive mænds højere status 
direkte på kroppen, og så langt større fraktioner, der ser om-
skæring som et overgreb på mænd: »Den såkaldt mytopoetiske 
mandebevægelse lægger vægt på den symbolske betydning af 
indgrebet og de psykologiske konsekvenser for drengen og for 
samfundet: At drengen initieres i en kultur, som kræver ofre af 
ham og fra starten gør ham mere tilpasset til vold, så de betoner 
den negative betydning af omskæring for maskulinitet. Og 
Men’s Right-aktivister giver argumentet en tand til og hævder, 
at kvinder – mødre for eksempel – bærer skylden for denne 
forfærdelige krænkelse af mænds kroppe,« forklarer Kennedy.

Når visse intaktivister digter haiku såsom »Blød som rosen-
blade/skønhed i bøjelig ynde/udsøgte forhud« eller »Lægen 
insisterede/min unge mor gav sig/nu er jeg for altid beskåret«, 
kan det opleves som en fetichering af forhuden og mandekrop-
pen for andre.

Tilknytningen til mandebevægelsen betyder, at mange 
feminister har det svært med intaktivister, forklarer Amanda 
Kennedy, selv dem som normalt ville være stærkt kritiske over 
for lægelige indgreb i seksualiteten: »Mange manderettighedsak-
tivister er udtrykkeligt anti-feminister, og jeg tror også, at en del 
feminister har det svært med lovgivning, som rammer minori-
tetsgrupper, fordi de har forståelse for den diskrimination, disse 
grupper er udsat for i lande, hvor majoriteten ikke deler deres 
synspunkter.« 

Foreskin Man
I USA hænger der ikke en duft af racisme ved intaktivismen, fordi 
den bæres frem af omskårne mænd fra alle religiøse og kulturelle 
lejre og især er rettet mod den rutinemæssige omskæring på hospi-
talerne. Ikke desto mindre har tegneserien Foreskin Man i høj grad 
skadet bevægelsen. Her er intaktivisten en superhelt og skurken en 
zombie-agtig mohel, den traditionelle jødiske omskærer. 

»Skurken Monster Mohel ligner i bekymrende grad den nega-
tive jødiske stereotyp, nazisterne fremstillede, en anden skurk er 
en afrikansk vildmand, og det hjælper ikke, at Foreskin Man ser 
temmelig arisk ud. Tegneserien vakte opstandelse i bevægelsen; 
nogle fandt den morsom, andre mente, at den netop ville be-
kræfte de anklager om antisemitisme, som jævnligt kastes efter 
intaktivister. Selv mener jeg, at denne tegneserie var en politisk 
fejltagelse for bevægelsen,« siger Amanda Kennedy.

Den amerikanske intaktivistbevægelse har også prominente 
jødiske medlemmer, som argumenterer for, at det er en stærk jø-
disk værdi at beskytte de svageste, børnene, og foreningen Intact 
Israel oplyser forældre om de skadelige virkninger af omskærelse 
i staten Israel, hvor omskæring er det normale. Begge steder 
forsøger man at promovere et nyt ritual, kaldet Brit Shalom, 
»fredspagt«, som erstatning for den gamle Brit Mila, omskærel-
sespagten: Man kan for eksempel vaske den spæde søns fødder, 
et gammelt symbol på at man modtager en fremmed.

En lille fraktion af den såkaldt progressive jødedom bakker 
op, men der er tale om en mikroskopisk avantgarde. Spørger 
man direkte dem, som ifølge intaktivist-bevægelsen tilbyder at 
stå for en Brit Shalom uden omskærelse i USA, fortæller de, at 
ritualet stort set aldrig benyttes. Selv i store amerikansk-jødiske 
samfund som Philadelphia eller Boston sker det højst en gang 
om året, oplyser de pågældende rabbinere til Weekendavisen. 
Mange holder derimod en Brit Shalom for en søn, som allerede 
er blevet omskåret på hospitalet. 

Det er derimod i Europa, at flest jøder og muslimer af sig 
selv er holdt op med at omskære deres børn i kraft af den stadig 
højere andel familier, hvor kun den ene af forældrene er jødisk 
eller muslimsk.

intaktivisme. Det startede med drømmen om det naturlige liv og lem i et USA, hvor næsten alle mænd var omskåret. Så steg mandebevægelsen på og bebrejdede mødrene. Og i 
Europa har bevægelsen nu fundet nye og til dels uønskede venner blandt ateister og populister. 

Forhudsforkæmperne
I tegneserien Foreskin 
Man er intaktivisten en 
superhelt og skurken 
en zombie-agtig mohel, 
den traditionelle jødiske 
omskærer. 
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